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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 15.04.2019 

 
Prítomní: 
Martina Ondrišová, Stanislav Babic, Vladimír Bis, Roman Mészáros, Peter Šramko, Barbora 
Liptáková, Mária Harmaňošová, Radoslav Olekšák, Mária Šimončičová 
 
Ospravedlnení: Alena Petáková, Zuzana Brnoliaková, Marína Gorghetto, Tomáš Neumeister, 
 
Hostia:  
Michaela Kövári Mrázová – prednostka MÚ, Lukáš Baňacký – starosta MÚ 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Rozšírenie kapacít ZŠ   
3. Materská škola Bory 
4. Bratislavská šachová akadémia – žiadosť o prenájom priestorov v ZŠ, Malokarpatské nám. č. 1 

pre využitie letného tábora pre deti v roku 2019 ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
5. OZ Preliezka – žiadosť o prenajatie nebytových priestorov v SCL pri organizovaní denného 

letného tábora v spolupráci s MČ Bratislava-Lamač ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
6. VZN č. 7/2017 zo dňa 19.12.2017 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v MŠ, v ŠKD a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač – predbežné informovanie o návrhu na zmenu 

7. VZN č. 3/2016 zo dňa 15.12.2016, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených na 
mzdy a prevádzku v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského stravovania 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač - predbežné informovanie o 
návrhu na zmenu 

8. Návrh na poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN č. 
5/2014 v I. polroku 2019 

9. Koncepcia kultúrnych podujatí na rok 2019 
10. Informácie o zápise detí do MŠ a žiakov do ZŠ 
11. Rôzne   
12. Záver 
 
 
K bodu 1 
Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka komisie Martina Ondrišová, ktorá prítomných privítala na 
komisii. 
 
K bodu 2 
Rozšírenie kapacít ZŠ   
M. Ondrišová – informovala, že starosta s pani riaditeľkou ZŠ našli riešenie na rozšírenie ZŠ na roky  
                          2019/2020.  V 1.etape  ide o prestavbu šatní na 2 triedy a kabinet. ZUŠ ostáva  
                          súčasťou ZŠ. V 2. etape sa bude riešiť nadstavba /prístavba II. podlažia – 2021/2022 
Komisia berie na vedomie 
 
K bodu 3 
Materská škola Bory  
L.Baňacký – informoval o MŠ Bory, kde by sa mala s investorom podpísať nájomná zmluva na 10 

rokov. Investor navrhol, že súčasťou MŠ by boli  aj detské jasle. MČ vyjadrila záujem 
iba 4-triednu MŠ. Kolaudácia budovy by mala byť v roku 2020, sadové úpravy budú 
súčasťou prevzatia budovy. Do technologického zabezpečenia a zariadenia budovy 
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bude  investovať MČ. Ceny by boli pre všetkých záujemcov rovnaké, pre Lamačanov 
by sa poskytovala zľava. 

R. Olekšák – podal návrh, aby technologické zabezpečenie a vybavenie MŠ zabezpečil a hradil 
investor. 

M. Ondrišová – navrhla pokračovať v debate s investorom ohľadom možného dofinancovania 
technologického zabezpečenia a vybavenia MŠ. 

L.Baňacký – zmluva s investorom bude súčasťou schvaľovania v MZ a pred tým v príslušných  
komisiách. 

Komisia odporúča financovanie vybavenia MŠ investorom. 
 
K bodu 4 
Bratislavská šachová akadémia  
M. Ondrišová – návrh žiadosti o prenájom priestorov v ZŠ, Malokarpatské nám. č. 1 pre využitie 

letného tábora pre deti v roku 2019 ako dôvod hodný osobitného zreteľa doplniť 
o sadzobník nájmov, doplniť skutočné náklady a zľavu. Následne predložiť na 
schválenie do finančnej komisie. 

Komisia jednohlasne odsúhlasila 
 
K bodu 5 
OZ Preliezka 
M. Ondrišová – návrh žiadosti o prenajatie nebytových priestorov v SCL pri organizovaní denného 

letného tábora v spolupráci s MČ Bratislava-Lamač ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa navrhuje posunúť na schválenie do MZ. 

KK jednohlasne odsúhlasila 
 
K bodu 6 
VZN č. 7/2017 
B. Liptáková – ozrejmila, že v navrhovanom VZN ide o dorovnanie a navýšenie nákladov v MŠ 

a ZŠ. 
M. Kovari Mrázová – doplnila, že z Ministerstva školstva prišli nové podklady s upravenými 

finančnými pásmami. Zároveň informovala, že školská jedáleň (ŠJ) si 
doposiaľ neuplatňovala režijné náklady spojené s chodom ŠJ. 

P. Šramko – navrhuje urobiť medzi krok, režijný poplatok ŠJ stanoviť na 5 €/mesačne 
P. Klačanská – požaduje urobiť analýzu nákladov ŠJ 
Komisia odporúča: Sledovať zmeny VZN v iných mestských častiach a následne upraviť, doplniť 
naše VZN a predložiť návrh na ďalšiu komisiu. 
Komisia berie na vedomie 
 
K bodu 7 
VZN č. 3/2016  
M. Kovari Mrázová – predniesla návrh zmeny VZN č.3/2016 
 
K bodu 8 
Dotácie 
P. Šramko – usmernil, že na základe schváleného VZN č.5/2014 miestne zastupiteľstvo schvaľuje 

poskytovanie dotácií z rozpočtu MČ dva-krát do roka a to do 31.5. a do 31.10. daného 
roku. 

Viď tabuľku 
KK jednohlasne odsúhlasila 
 
K bodu 9 
Koncepcia kultúrnych podujatí na rok 2019 
Komisia navrhuje zmeniť názov „Akcie organizované starostom“ na „Akcie pod záštitou starostu“. 
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Propozícia jednotlivých podujatí (aj tých pod záštitou starostu) bude vždy predložená na 
prerokovanie komisie. 
 
RUNFEST – Lamačský beh – 1.5.2019 
Komisia nesúhlasí s názvom športového podujatia RUNFEST. 
Ocenenia RUNFESTu - 1., 2., 3. miesto – medaile 

1. miesto – pohár 
                                       Diplom - všetci zúčastnení     
Komisia odporúča zorganizovať 24.4. o 17,00 h stretnutie dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnia pri 
organizovaní a zabezpečení športového podujatia RUNFEST 
 
R. Olekšák – navrhuje do budúcej komisie predložiť návrh plánu kultúrnych podujatí s finančným   
                      krytím. 
Komisia schválila subkomisiou navrhovaný poplatok za divadielko pre deti - 1 €/ dieťa. 
 
K bodu 10 
Informácie o zápise detí do MŠ a žiakov do ZŠ 
B. Liptáková – informovala, že zápis do MŠ prebiehal 25.-26.3.2019 a prišlo 102 prihlášok. 

K dátumu 15.4.2019 je ich 106 z toho 24 mimo TP v Lamači  
M. Kovari Mrázová – informovala o zápise do ZŠ, ktorý prebiehal v termíne 12.-13.4.2019, prišlo na 

zápis 84 detí z toho 12 detí bude mať odklad a 1 dieťa pôjde do ZŠ na 
Mokrohajskú. Pani riaditeľka pôvodne rátala s 94 deťmi. 

Komisia berie na vedomie 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Šimončičová Mária             
Odsúhlasila:  predsedníčka KŠKŠ MSc. Martina Ondrišová  
 

V Bratislave, 16. apríl 2019     


